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OCORRÊNCIAS DE NODULAC~O ESPONT~NEA E~ LEGU~INOSAS FLORESTAIS NA-
TIVAS DE BELTERRA-PA. A.O.Matos.(EMBRAPA-CPATU).
Foram realizados levantamentos sobre nodulacao espontinea em es-
pécies florestais de Belterra, Estado do Par~, em ambientes de
viveiro, campo e na Floresta Nacional do Tapa.i6s, classificada
como mata alta sem babacu, de relevo plano, assentada em Latosso-
10 Amarelo Distrófico, textura Muito argilosa. O clima é do tipo
AMi pela classificacao de K~ppen. COM UMa precipitacão Média anu-
al de 2.077 Mm e UMa teMPeratura média anual de 24.9°C. No levan-
tamento efetuado eM viveiro as 15 espécies variavaM de 3 a 17 Me-
ses de idade, onde foraM observadas com nodulacio sete espécies.
EM levantamento efetuado eM experiMento de caMPO foraM observadas
oito esp~cies, sendo Que aoenas três COM nodulacao. Na Floresta
Nacional do Tapa.i6s foram observadas 20 espêcies nUMa ~rea de
três hectares, tendo sido encontradas COM nodulacao apenas duas.
Dados sobre caracterfsticas de nódulos e de colõnias de bactérias
taMbéM foraM observados.
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EFEITO DE NOVE ESPECIES DE ~ICORRIZAS VESICULAR-ARBUSCULARES (VA),NO RENDI~ENTO DO/SORGHU~ BICOLOR E" SOLO LV EST[RIL E NATURAL CO~
DUAS FONTES DE F~SFORO. A.Warner e S.M.Sano. EMBRAPA/CPAC.
A variaçao existente na eficiência dos funQos Micorrfzicos UA in-
fluência na otimizacao de sua associacio COM a planta. Para
Melhor aproveitaMento da disponibilidade de P no solo pelas
plantas através de fungos VA foi testada a eficiência de diferen-
tes espêcies. Realizou-se UM experiMento eM casa de veQetacao
para testar o efeito da inoculacio COM nove espêcies de funQos
micorrfzicos VA no rendiMento~e SorQhum bicolor varo BR 300 em
5010 de cerrado (Latossolo VerMelho Amarelo) esterelizado (a
vapor) e natural. COM duas fontes de fosfato: superfosfato triplo
e Patos de Minas (40 PPM). Dos funQos testados, GiQaspora
verrucosa (A) e G. QiQantea (B) sio nativas do solo LV, os outros
GIOMUS albidun (C)~G. fasciculatuM (D)~ G. caledoniuM (E)~
G.leptoticuM (F)~ Acaulospora laevis (G)~ G. Margarita (H); G.
heteroaaMa (I)~ e a Mistura de C e D sio exõticos. A colheita foi
feita depois de 40 dias.Os funQos C, D, H. I e a Mistura
aUMentaraM o rendiMento do sorQo eM solo estêril e natural Quando
cOMParado ~s plantas nio inoculadas. A resposta foi Maior eM
tratamentos COM fosfato de Patos do Que COM superfosfato triplo.
A Mistura dos fungos C e D foi menos eficiente do Que COM tada
funQo isoladamente. As outras espêcies de funaos (A, B, E, F, G)
nio aUMentaraM o rendiMento das plantas eM solo estêril ou natu-
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